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Van de bestuurstafel
We zijn al weer op weg naar het voorjaar. We hebben een aantal
prachtige dagen, met veel zon, gehad. Je had even al het idee dat het zo zou
blijven. Laat de zon, het voorjaar en de zomer maar komen. Op dit moment dat ik
dit aan het schrijven ben, regent het echter weer. Het is het Carnavals weekend.
Gisteren gekeken naar een prachtige optocht in Vaassen, met gelukkig droog en
mooi weer. Ik heb er nog even aan gedacht dat er ook vele jaren zijn geweest dat
wij als buurtvereniging meededen aan de optocht. Leuke creaties werden uitgedacht en met veel plezier gemaakt. Na verloop van jaren bleek dat het lastig was
om voldoende mensen bij elkaar te krijgen om dit voor elkaar te krijgen, en zo is
het gekomen dat wij niet meer aanwezig zijn bij dit uitbundige feestje. Maar ach,
je kan niet alles. Op ’t Loar zijn vele activiteiten waarbij veel leden nog steeds hun
steentje aan bijdragen.
Rondom het Buurthuis wordt nog steeds met enige inspanning de laatste loodjes gelegd. Intussen zitten de ramen erin en buiten wordt er gewerkt aan de
afwerking. Steeds denk ik: het is prachtig, het
is af…..en toch wordt het nog steeds mooier.
Binnen wordt er een biertje getapt uit een
nieuwe prachtige tap, de afwas kan verwerkt
worden op een prachtige hoge tafel, de vloer
staat weer in de was en buiten kun je zitten
rondom een kampvuurtje.
Het bestuur heeft inmiddels de eindverantwoording van de aanvraag van de
subsidie van het Oranjefonds ingeleverd en in de publiciteit is een artikel geplaatst over de bijdrage en werkwijze van het Oranjefonds waardoor wij dit als
buurtverenging hebben kunnen doen. Oranjefonds bedankt!
Afgelopen week heb ik zelf ook weer kunnen horen hoe belangrijk het is om in
een buurt te wonen waarbij je elkaar kent, in verbinding staat met elkaar en er
voor elkaar kunt zijn. Ik ben naar een bijeenkomst bij de buurtvereniging van de
Vegtelarij in Epe geweest. Zij hadden het initiatief genomen om met de buurtverenigingen uit de Gemeente Epe eens om tafel te gaan om elkaar te informeren
maar ook om elkaar te helpen en inspireren. Het was een leuke avond. Ik vond
het opvallend dat alle verenigingen steeds op zoek zijn om zo goed mogelijk aan
te sluiten bij de wensen en vragen van de leden. Niet vanuit het aanbod van de
vereniging maar vanuit de vraag van de leden.
Vanuit de Gemeente Epe is er een website in de lucht gegaan om mensen met
elkaar in verbinding te brengen. Het is dus niet alleen voor verenigingen maar
ook voor individuen van de Gemeente Epe. Heeft u een vraag, zoekt u iemand
om iets leuks te ondernemen of bent u op zoek naar iets in en/of om uw huis dan
kunt u dat melden op deze website: www.BuurtMaken.nl Kijk er eens op!
Dan wens ik u een fijne voorbereiding naar een mooi voorjaar en zomer toe.
Groeten van Mieke Jansen van de Sligte
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Weet wat u eet!

Bij de de Scharrelslager bij u in de buurt,
kunt u terecht voor een (h)eerlijk stukje vlees.
Waarom Scharrelvlees:
Beter leven
Langer leven
Buiten leven
Geen groeibevorderaar
Meer levensruimte

U vindt dit terug in de smaak en kwaliteit van
onze producten.
Profiteer van onze wekelijkse aanbiedingen
(zie stoepbord en winkelreclame).

SCHARRELSLAGER-POELIER

FRED KAMPHUIS

Openingstijden: di. t/m vr. van 8.30-17.30 uur • zat. van 8.00-16.00 uur. Ma. gesloten

Zwolseweg 204 - 7315 GP Apeldoorn - Tel. 055-5211306

Wat hebben we gedaan en wat
gaan we nog doen?
Vandaag 2 maart. Het voorjaar is officieel begonnen en dat hebben we geweten.
De winterjas kon al uit en de tuinstoelen naar buiten. Ik hoop dat u van de eerste zonnestralen heeft kunnen genieten. Dat kon natuurlijk niet zo blijven maar
dit hebben we in elk geval binnen. Hou alle soorten jassen maar aan de kapstok
want het kan nog alle kanten op.
Maar genoeg over het weer. Ik neem u mee in een overzicht wat er zoal in de
Loarkit geweest is en nog komen gaat. En dat is hėėl wat.
Wat hebben we toch een levende club hier op ’t Loar.
11 december 2018 was er een workshop “hangende kerstboom” maken.
19 december kerstbrunch voor 60+.
Verzorgd door Yvonne en Elly en het was weer geweldig.
21 december kerstbingo met heel veel deelnemers.
29 december oliebollen e.d. afhalen. Door de grote inzet van de Pilatus groep
werden er door Guus en Mieke ter plekke heel veel gebakken. Ook kon er genoten worden van kop erwtensoep of een glas glühwein.
Dezelfde avond werd er nog een pub quiz achteraan gedaan.
4 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie.
Mooie belangstelling met o.a. bezoek van de prins en prinses van de Rossumdaerpers en het burgemeestersechtpaar.
5 februari de jaarlijkse stamppotmiddag.
Was weer smakelijk bereid door onze plaatselijke keurslager.
10 februari was de Loarkit omgedoopt tot sfeervol pannenkoekenhuis‘
de vrolijke heksenketel’. Een heel geslaagde
nieuwe activiteit.
Het was helemaal volgeboekt met deelnemers
in de leeftijd van 0 tot 82.
De organisatie had geweldig uitgepakt en iedereen was zeer blij dat hij/zij gekomen was.
27 februari was er een workshop schilderen
met kinderen.
Meggy had voor de materialen en creatieve
ideeën gezorgd zodat de kinderen zich heerlijk
konden uitleven met de verf. Heel hartelijk dank
hiervoor!
12/13 maart treed onze toneelclub Helias weer op.
Kom allen kijken en genieten.
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26 maart jaarvergadering. Laat u zien en horen want het Loar zijn wij met z’n allen.
21 april Paasactiviteiten met ’s avonds paasvuur.
Let op: dit jaar voor het eerst op 1e paasdag en niet op de 2e.
22 april 2e paasdag. Autopuzzelrit.
10 mei Bloemenbingo.
22 mei Busreis voor iedereen. Georganiseerd i.s.m. buurtverenging Geerstraat.
30 mei Hemelvaartsdag Dauwtrappen per fiets.
En dan zijn er nog de wekelijks en maandelijks terugkerende activiteiten. Zoals kaarten, biljarten, pilatus (waarvoor nieuwe deelnemers worden gevraagd),
klootschieten, jeu de boulen. Dan kan het toch niet anders als dat er wel iets
voor u bij zit. En toch zijn er nog wel leden die je nooit in de Loarkit ziet.
Hopelijk zijn die toch blij en tevreden over de vereniging en het Loar met hun.
En dan niet te vergeten wat er gedaan is aan verbetering en vernieuwing in en
rond de Loarkit.
Heel blij mogen we zijn met al deze harde en bekwame werkers die dit mogelijk
maken.
Hieronder een tweetal foto’s van de vrijwilligers in de om de Loarkit.

En zo gaan we de zomer tegemoet en zien we elkaar ook weer wat vaker op de
weg of in de tuin en zwaaien naar elkaar of maken een praatje. Het ga u allen
goed.
Groetjes van Rikie.
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Wilt u ook wel eens wat anders
met uw haar?

Mireille Boveree
Kom gerust in de kapsalon voor advies.
Laarseweg 37, 8171 PP Vaassen.
Op zoek
een kapster bij u aan
huis?
Voor
meer naar
info: www.morethanhair.nu
of bel
naar 06-22285590.

Een leuke coupe voor dames, heren en kinderen.
Neem een kijkje op www.morethanhair.nu
Of bel naar 06-22285590.
Mireille Boveree

Aanbevolen door de meeste verzekeraars!

Riezebosweg 6, Ind.terrein Eekterveld, 8171 NT Vaassen, Tel. 0578 571227

isolatiewerken

GISOLA b.v.
voor warmte,
koude en geluid

Uitvoering van alle isolatiewerken
Voor warm en koud water
*
Lage- en hogedrukstoomleidingen
*
Koelinstallaties
*
Plaatwerk op elk gebied
*
Levering van alle soorten
isolatiemateriaal

Hanendorperweg 81, 8166 JW Emst, Telefoon 0578-661535/573999

Oranjefonds ondersteunt
Buurtvereniging ‘t Loar
Buurtvereniging ’t Loar heeft van het Oranjefonds € 25.000 ontvangen
om de Loarkit te verduurzamen en te verbouwen.
De Loarkit is een voormalige Molukse kerk en heeft karakteristieke ramen maar
die zijn van enkel glas. Met de verbouwing zal het hele gebouw worden voorzien van dubbel glas, vloer en wandisolatie. Doordat de ramen zo karakteristiek
zijn is dubbel glas heel duur, daarom is de buurtvereniging het Oranjefonds bijzonder dankbaar voor hun bijdrage. De karakteristieke kant wordt hierdoor behouden.
Naast verduurzamen wordt ook de buitenruimte opgeknapt. Bij Jeu de Boule
baan is een nieuwe overkapping geplaatst, is er een vuurplaats gemaakt en een
mooie houtopslag. Ook is er ruimte gemaakt voor een speelveldje waar in de
zomer kan worden gevolleybald en waar het jaarlijkse kamp kan worden gehouden voor de jeugd. Verder is een veranda gebouwd en is het terras uitgebreid waardoor de feesttent voor het jaarlijkse Loarfeest nu daar kan worden
opgezet. Er hoeft niet meer een tent te worden gehuurd. Ook de binnenruimte
van de Loarkit heeft een metamorfose ondergaan, zo zijn de keuken en bijkeuken aangepast aan de moderne eisen die
worden gesteld aan hygiëne en is alles geisoleerd.
Met de bijdrage van het Oranjefonds maar
zeker ook met hulp van de vele vrijwilligers
kan de buurtvereniging binnenkort genieten van een totaal vernieuwde Loarkit.
oranjefonds
Het Oranjefonds steunt sociale adviezen in Nederland en het Caribische deel
van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro
zo’n 9300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder
eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het
Oranjefonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcodeloterij, de Lotto en
door Vrienden en bedrijven. Koning Willen Alexander en koningin Maxima zijn
sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranjefonds.
Voor informatie over het Oranjefonds neemt u contact op met Nerina Vilchez,
adviseur publiciteit, telefoon 030-2339348.
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Algemene ledenvergadering
notulen algemene ledenvergadering van dinsdag 26 maart 2019
Aanwezig: voltallig bestuur en 14 leden.
1. opening:
De voorzitter Mieke Jansen van de Sligte heet iedereen welkom.
Er zijn geen op of aanmerkingen op de agenda.
In het jaar 2018 zijn er ons een aantal leden ontvallen.
Tom Koenders, Ab Klok, Leis Gerritsen-Breden en Buf van Huffelen.
Hiervoor wordt een minuut stilte gehouden.
Het laatste jaar heeft in het teken gestaan van de renovatie van, en om het
buurthuis.
Dit is nu ook goed te zien. Op 6 April zullen we dit met zijn allen vieren en hebben alle leden hiervoor via de nieuwsbrief een uitnodiging gekregen.
Voor de vrijwilligers hebben we een avond gepland om hun te bedanken.
Binnen het bestuur zijn we bezig met de privacywetgeving. Deze word op dit
moment geschreven en zal via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden, wanneer deze online op de website komt
2. notulen vorige ledenvergadering:
Per bladzijde word er gevraagd of er op of aanmerkingen zijn.
Deze zijn er niet.
We komen terug op de rondvragen.
Vervolgcursus AED reanimatiecursus. De herhaling/opfriscursus is inmiddels
geweest voor deze 9 personen. Er zullen geen nieuwe mensen erbij opgeleid
worden. De AED kast is beveiligt met een code Deze zal kenbaar gemaakt worden aan alle barmedewerkers zodat de AED in geval van nood altijd gebruikt
kan worden. Ook door mensen die niet aan deze cursus hebben meegedaan.
Het AED apparaat geeft zelf instructies wat te doen.
De volgende vraag was of het paasvuur op 1e paasdag zou kunnen plaatsvinden.
Inmiddels is dit aangevraagd en goedgekeurd door de gemeente.
De overige paasactiviteiten zullen wel op 2e paasdag plaatsvinden.
3. jaarverslag secretaris:
Op 31 december heeft de buurtvereniging 308 leden.
Er zijn 16 leden bij gekomen, 4 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en 3
leden zijn er overleden.
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BADKAMER - KEUKEN
WAND- EN VLOERTEGELS
Laarseweg 18-1, 8171 PP Vaassen
Tel. 0578-617411, Mob. 06-22754147




















Aalbosweg 29-31
8171 MA Vaassen
Tel. 0578-573430
info@galvaniseerbedrijfdevries.nl
www.galvaniseerbedrijfdevries.nl

SPECIALIST IN METAALOPPERVLAKTE BEHANDELING
Beitsen en passiveren van RVS
Baden 6000 x 2000 x 1500 mm
Elektrolytisch verzinken
Blank/geel passiveren en sealen
Baden 4000 x 800 x 1500 mm

A Keesomstraat 9
6717 AH Ede

T 088 811 87 17
F 088 811 87 18

P Postbus 19
6710 BA Ede

E betonenmix@bruil.nl
W www.bruil.nl

2018 was een jaar in het teken van de renovatie.
Wat fijn om te zien dat er zo veel vrijwilligers zich in hebben gezet om ons
buurthuis mooier ruimer en energiezuiniger te maken.
Vrijwilligers die in weer en wind hun vrije uren, dagen opofferden. Dit is kenmerkend voor onze vereniging en daar mogen we trots op zijn.
De één was makkelijk met de computer en het aanvragen van subsidies en
fondsen de andere had nog wat materiaal liggen en met vele handen, werd er
een hele hoop werk verricht.
In het begin van het jaar hebben 9 leden een reanimatiecursus gevolg.
Er is een AED apparaat aangeschaft. Het Loar valt nu onder hartveilig wonen.
Fijn om te weten dat mocht de nood aan de man zijn, er een buurtgenoot is die
weet wat hij moet doen.
Naast alle traditionele activiteiten zoals Pasen, bingo’s, busreisje kerstbrunch
proberen we ook nieuwe activiteiten te organiseren. Max Verstappen word regelmatig gevolgd,
De Pinkster Puzzelrit werd een Paas Puzzelrit en het buurthuis werd omgetoverd tot een sprookjes pannenkoekenhuis. Dit was zo’n succes dat er geen plek
meer was en het buurthuis vol zat. Voor herhaling vatbaar dus.
Voor het eerst was er een feestweekend zonder feesttent. Maar met de nieuwe
overkapping en terras was dit geen gemis.
‘s middags was er een troubadour en daarna hebben we lekker gebarbecued.
De feestavond daarna was helaas magertjes bezocht. We vragen ons af hoe
groot de behoefte onder de leden nog is? Ook dit jaar zal het bestuur en de
activiteiten commissie zich weer buigen om een invulling te geven aan dit traditionele weekend.
Bestuur activiteiten en jeugd commissie doen allemaal hun best om voor alle
leden een leuke activiteit te organiseren.
Hulp en ideeën daarbij zijn altijd welkom.
Wederom een gezellig jaar waarin we samen hard gewerkt hebben om er een
mooi buurthuis en een mooi verenigingsjaar van te maken.
4. jaarverslag penningmeester:
Penningmeester Henk Boeve heeft het verslag op de beamer laten zien.
Bij de exploitatie rekening is te zien dat er veel meer gebouwkosten zijn. Maar
dat er ook veel subsidie is binnengekomen van het Oranjefonds en de gemeente.
Er komt een opmerking dat het dauwtrappen en de bingo duurder is geworden.
Op de specificatie is te zien dat er in het jaar 2018 geld bij moest.
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Op de specificatie van de baromzet is te zien dat er minder inkomsten waren
dan het jaar ervoor.
Dit komt mede omdat de inkoopprijzen duurder zijn geworden.
Ook een aantal vaste activiteiten heeft minder baromzet opgeleverd.
De brutowinst is van 41 % gedaald naar 32 %.
Er word uitgelegd dat we een gedeelte van de subsidie van het Oranjefonds in
2018 hebben ontvangen en dat er nog een gedeelte in 2019 komt. Dit nadat
we alle facturen en uren verklaringen hebben ingestuurd.
We leggen zelf 10.000 euro bij op de gehele verbouwing.
Op de balans is te zien dat dit te halen is uit ons eigen vermogen en dat we nog
een kleine reserve hebben en we er positief voorstaan.
4a. voorstel om de contributie 1x per jaar te innen
De penningmeester stelt voor om de contributie elk jaar op 1 juli voor het hele
jaar te innen.
Dit scheelt in kosten en ook in de hoeveelheid werk wat dit met zich meebrengt.
De aanwezige leden stemmen unaniem voor dit voorstel.
5. verslag kascommissie
Namens de kascommissie is Erik Jansen van de Sligte aanwezig.
Evert Jonker en Erik hebben de kascontrole uitgevoerd Ze hebben vastgesteld
dat de penningmeester alles goed op een rijtje heeft staan en alles goed kon
onderbouwen.
De boeken zijn daarom goed bevonden.
6. verkiezing nieuw lid kascommissie:
Obbe Zonderman is aftredend. Gert Groeneveld bied zich aan als reserve lid.
De kascommissie bestaat nu uit Evert Jonker, Erik Jansen van de Sligte en Gert
Groeneveld.
7. verkiezing bestuur:
Mieke Jansen van de Sligte is aftredend en herkiesbaar en
Kim IJspeert is aftredend en herkiesbaar.
Beide worden door de leden herkozen.
Mieke maakt duidelijk dat de penningmeester vorig jaar heeft aangegeven dat
dit zijn laatste periode is. We zijn hard op zoek naar een vervanger. Deze hebben we tot op heden niet gevonden. Om Henk wat te ontlasten is Heidi Bourgonje gevraagd om het geldkistje af te romen en de barbriefjes op te tellen.
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Tractoren en werktuigen
Tuin- en parkmachines
Stalinrichtingen
Staalconstructies
WITTEVEEN | Laarstraat 10, Emst | T 0578 66 15 09 | www.witteveen-emst.nl

Met Ziel & Zaligheid
• Workshops intuïtief schilderen • Speelse kunst ochtenden • Stiltewandelingen
• Workshops persoonlijke ontwikkeling • Psychosociale en energetische therapie
• Tekentaal coach • Retraites

www.metzielenzaligheid.nl

DRINKEN

LUNCH

www.bosrand.com
t. 0578-571343

DINER

8. activiteiten in het komende verenigingsjaar:
29 maart kaartavond
2 april voorjaarsstukje maken
6 april heropening buurthuis
12-13 april toneeluitvoering
16 april haakworkshop
19 april paasmiddag jeugd
19-20 april Snoeihout aanleveren paasvuur
21 april paasvuur
22 april auto puzzelrit , eieren gooien
10 mei bloemenbingo
22 mei busreis
24 mei kaartavond
30 mei dauwtrappen
6-7 september feestweekend
27 september kaartavond
25 oktober kaartavond
8 November dropping
29 November kaartavond
? sinterklaas jeugd (datum nader te bepalen)
18 december kerst brunch
20 december kerst bingo
? Oliebollen verkoop (datum nader te bepalen)
Er word gevraagd of er in de nieuwsbrief en het boekje vaste activiteiten zoals
klootschieten, jeu de Boules en biljarten wat meer onder de aandacht gebracht
kan worden?
Zodat er nieuwe leden hier ook van op de hoogte zijn.
Op de site van het Loar staan alle activiteiten ook genoemd.
We zullen dit oppakken.
9. rondvraag
Jaap Spijker vraagt naar de baromzet van het biljart.
Jaap vraagt naar de email van het loar. Er blijken een aantal e-mails die naar secretaris@hetloar worden gestuurd niet aan te komen bij de secretaris.
Gert Groeneveld heeft dit destijds ingesteld. Hij gaat hier naar kijken en moch9

ten de mails niet automatisch doorgestuurd worden dan gaat hij dit rechtzetten.
Gijs Bourgonje vraagt of er een kast achter in de schuur mag komen voor toneel.
Om hier de rekwisieten en boekjes e.d. in te bewaren.
Henk Nengerman geeft aan dat er nog wel een kast over is.
Deze moet dan wel door de toneelvereniging bijgehouden worden dat het netjes blijft.
Henk Nengerman bedankt namens de leden het bestuur.
Ook dat we zoveel vrijwilligers bij elkaar weten te krijgen.
10. sluiting
Mieke bedankt iedereen voor hun aandacht en aanwezigheid en sluit de vergadering.

Biljartseizoen 2017/2018
Uitreiking van de bekers van het biljart seizoen 2017/2018
Iedere maandagavond met uitzondering van de zomerstop wordt er in de
Loarkit gebiljart door een grote groep enthousiaste biljarters. Naast het biljarten wordt er ook flink gekaart voornamelijk het spelsoort tachtigen. Ook iedere
laatste vrijdag van de maand is een kaartavond in de Loarkit waar men zowel
kan tachtigen als jokeren.
Lijkt het je wat kom dan gerust een keer kijken en doe een potje mee.
Na een spannende biljartcompetitie werden de prijzen als volgt verdeeld:
1ste prijs Michael Bossenbroek
2de prijs Hendri Bekamp
3de prijs Henri van Huffelen
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Bedankjes
Via deze weg wil ik de buurtvereniging bedanken voor hun bezoek.
Annie en Willie bedankt voor het leuke ziekenbezoekje en voor mijn 86e verjaardag.
Groeten Miep Kolkman-Bourgonje.
Op 11 september 2018 stond mijn leven even stil.
Gelukkig ben ik na een operatie nu aan het herstellen en gaan we ervan uit dat
het allemaal weer goed komt.
Ik wil iedereen bedanken die er voor mij en mijn gezin zijn geweest toen ik na
bijna een maand in het ziekenhuis thuis kwam .
En thuiskomen op het Loar is als een warme deken die over je heen valt.
Wat fijn om omringd te worden door zoveel lieve, buren familie en vrienden.
Bedankt allemaal!!
Ik zou zeggen geniet van een mooie zomer en van het leven ...
want morgen kan alles anders zijn.
Groetjes Heidi
Graag wil ik de buurtvereniging ’t Loar bedanken voor de attentie en het bezoek op mijn 86e verjaardag
Mientje Breden - Wittenberg.
Het was reuze gezellig dat mijn broer mij namens de buurtvereniging ’t Loar
kwam feliciteren in de vorm van een bloemetje voor mijn 87e verjaardag daarvoor wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken.
Groeten vanuit de Speulbrink.
Maria van Bussel - Breden

Oproep foto’s website
Iedereen die leuke foto’s heeft gemaakt van een activiteit van
buurtvereniging ’t Loar en deze op onze website wil plaatsen, kan deze foto’s
door mailen naar webredactie@hetloar.nl
11

Autoschadebedrijf De Wilde Vaassen
Talhoutweg 36 - 8171 MB Vaassen - Tel. 0578-576777 - Website www.autoschade-dewilde.nl

Autoschadebedrijf De Wilde Twello
Engelenburgstraat 2 - 7391 AM Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade
Wij herstellen voor
alle verzekeringsmaatschappijen

Wij feliciteren
Mia Claessen en jan terwel met hun 70ste verjaardag.
hennie Breden en gerard Bourgonje met hun 75ste verjaardag.
grad Kremer met haar 86ste verjaardag.
Mientje Breden met haar 87ste verjaardag.
Namens de buurtvereniging hebben zij een felicitatiebezoek gehad.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Marion van Lienden, Jan Terwel, Hennie Blokvoort en
Rieni Wolf.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van harte spoedig
herstel toe.

Een kraambezoek is gebracht aan
Aan de Wietske en Jeroen Bouwmeester wegens de geboorte op 4 maart 2019
van hun zoon Teun.
Veel geluk samen en harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon namens buurtvereniging ’t Loar.

Namen
Alles heeft zijn oorsprong zo ook jouw naam veel mannen heten
Henk, Harm, Hennie of Henri zij stammen af van Heilige Henricus hij is in onze
streken niet erg bekend.
Wie was Henricus? Henricus was een koning in Zuid Duitsland en later toen hij
42 jaar oud was werd hij tot keizer gekroond. Hij was een man die heel zijn leven harmonie nastreefde. De aanvallen van vreemde vorsten moest hij afslaan
en dat lukte hem ook wetend dat hij gesteund werd door het gebed van vooral
monniken. Hij leefde ondanks zijn hoge functie zeer bescheiden en eenvoudig.
De laatste jaren van zijn leven droeg hij een monnikspij binnen zijn kasteelmuren. Henricus werd slechts 52 jaar oud en werd op 15 juli 1024 bijgezet in de
grafkelder van het kasteel van Gronau.
B.B.
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Bomen
Bomen zijn belangrijk voor de mensen en dieren men noemt niet
voor niets bomen de longen van de aarde. In het verre verleden in het begin
van onze jaartelling was ons land voor een belangrijk deel met bos bedekt. Een
romeins geschiedschrijver Tacitus die omstreeks 100 jaar na Christus ons land
bezocht beschreef het als volgt: het land is ruig door zijn wouden, ijselijk door
zijn moerassen. Hij noemt zelfs bossen op met indrukwekkende namen. Zo
spreekt hij van ‘Het Heilig Woud’ der Batavieren en van het woud zonder genade een ander bewijs van vroegere Bosrijkdom leveren ons de namen van talrijke steden en dorpen. Veel plaatsnamen eindigen op wold, woud, holt, hout en
bos. Deze plaatsen wijzen op de ligging in of vlakbij een bos. Twee oude woorden voor bos die wij ook in allerlei plaatsnamen terugvinden zijn lo en horst, rade en raai hangen eveneens met het bos samen. Ze zijn afgeleid van rooien, het
omhakken van bomen ook de woorden horst (boomgroep), haag, laar, hols en
vorst vinden we nog in tal van plaatsnamen terug. Heden ten dage is in de omgeving van de meeste van deze plaatsen niets meer van bos te bekennen. Wel
het bewijs dat de groei van het aantal mensen in Nederland samenhangt met
de achteruitgang van onze bomen en bossen. Zij moesten wijken voor landbouw en stedenbouw daarom is het nu zaak dat wij er zuinig mee om moeten
gaan en dat zien we dat ook terug bij onze gemeenten als er een boom weggehaald wordt om wat voor reden ook ben je verplicht weer één of enkele bomen
terug te plaatsen zelfs in de middeleeuwen paste men dat al toe. Zo is bekend
dat als er in Friesland twee eiken bomen geveld werden dan moesten er drie
terug geplaatst worden en zelfs in China elfhonderd jaar voor Christus werden
door de keizers uitvoerige voorschriften uitgereikt voor het beplanten van de
bodem. Onze Germaanse voorouders hadden ook heilige bomen zelfs Bonifatius haalde zich de woede van de Friezen op de hals door hun heilige eik om
te hakken. Met het opknappen van het buurthuis wat de vrijwilligers prachtig
hebben gedaan zijn ook de oude naaldbomen opgeruimd en nieuwe bomen
en beukenheggen geplant zodat het geheel er weer keurig uitziet en zij gaan
net als onze voorouders al deden zuinig met onze bomen om want ze worden
niet voor niets de longen van onze aarde genoemd en helpen tevens voor het
terug dringen van de CO2 norm.
B.B.
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B. FIETS b.v.
Diervoeder
Kunstmest
Fourage
Aardappelhandel
Oude Zwolseweg 163
7345 DH Wenum Wiesel
Tel.
Fax
Mail
Web

055 - 312 13 90
055 - 312 25 28
info@bfiets.nl
www.bfiets.nl

Kijk ook eens op onze website
voor droog haardhout.

Maarten v. Rossumplein 2
Postbus 12
8170 AA Vaassen
Tel. (0578) 571501
Fax (0578) 577912
‘s Maandags gesloten

Zelfslachtende Slager

Houtweg 8 - Oene
Tel. 0578-641205
Hoofdweg 55 - Emst
Tel. 0578-662000
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wonen

Uw badkamer is pas áf met Thebalux, fraaie en
praktische badkamermeubelen waarvan u jaren kunt genieten.
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Model Sense

Voor het complete Thebalux programma zie: www.thebalux.nl
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De Loarkit: vroeger en nu
de Loarkit anno 1983

de Loarkit anno 2019

Nieuwe leden buurtvereniging
Heugelijk nieuws de buurtvereniging ’t Loar is wederom groter
gegroeid met een aantal nieuwe leden nl:
riek en dik Bekamp, Laarseweg 27.
Wijnand spijker en natalie Brummel met hun zonen Ferron en Ivano woonachtig aan de Laarseweg 28.
Bart van Bussel, Kievitstraat 22 te Vaassen.
tony en nancy Kohlen, Hogenkampsweg 3 te Vaassen.
Hartelijk welkom allemaal en wij hopen dat jullie veel plezier aan de buurtvereniging mogen beleven!
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Hallo allen,
Bij deze wil ik Jos Brahma Breden heel hartelijk danken voor het doorgeven van
de pen!
Je dacht waarschijnlijk hij heeft nu alle tijd om een stukje te schrijven want de
werkzaamheden in en om de Loarkit zijn bijna gereed?
Het antwoord krijg ik nog wel een keer van je.
Mijn naam is Jos Bijsterveld voor de meeste bewoners van ‘t Loar wellicht wel
bekend.
Samen met mijn gezin (Erica, Rianne, Nienke en Stijn) zijn wij in 2010 aan de
Laarseweg 9 komen wonen en wonen daar met veel plezier.
Inmiddels hebben er een paar, min of meer het ouderlijke nest verlaten maar
dat is alleen maar goed.
Door de week spendeer ik meestal van vroeg tot laat mijn uren als projectleider
bij Bouwbedrijf Aan de Stegge uit Twello.
In het weekend en soms ook ‘s avonds ben ik, wellicht mede door mijn functie,
vaak met vrijwilligerswerk bezig en al bezig geweest ook bij andere verenigingen.
De werkzaamheden thuis schieten er dan ook wel eens bij in, wie weet heb ik
daar binnenkort weer tijd voor en kan ik o.a. weer wat gaan carven o.i.d.
Zo ook bij ‘t Loar heb ik veel vrijwilligersuren, samen met veel andere vrijwilligers gestoken in het opknappen van de Loarkit, eerst hebben we een aantal
jaren geleden de toiletten aangepakt en vanaf vorig jaar maart zijn we druk bezig geweest in en om de Loarkit het e.e.a. aan te passen en te updaten naar de
eisen van nu.
Zo hebben wij de keuken, berging, terras, overkapping, tuin, jeu de Boule hok
etc. opgeknapt.
Ook is er een goede investering gedaan en zijn er werkzaamheden verricht aan
diverse isolerende werkzaamheden zoals de vloer en thermopane in de gehele
Loarkit, en niet te vergeten de nieuwe koeling en de prachtige biertap met koeling.
De laatste loodjes worden de komende weken uitgevoerd aan het vorig jaar
gepresenteerde plan waarbij het de bedoeling is om in maart alle werkzaamheden (incl. alle extra werkzaamheden welke er in de loop de tijd bij zijn gekomen) af te ronden.
Of iedereen alles even mooi vindt kan ik niet over oordelen dat moeten jullie
zelf doen, wel kan ik aangeven dat al aardig wat mensen ZEER tevreden zijn en
15

• Autoschadeherstel
• Oldtimerrestauratie
• Ruitreparatie
• Schade taxatie
• APK laswerk
• Diverse mogelijkheden
spuitwerk:
- Meubels
- Keukens
- Industrie

Nijmolensebeekweg 10 - 8171 PH Vaassen - Tel.: 0578 571494 / 06 55862123
www.harlemanautoschade.nl

Wij maken van een huis een thuis
Loop eens bij ons binnen.
Wij inspireren u graag met nieuwe ideeën voor de
aankleding voor uw woning!
Deventerstraat 15a - 8171 AA Vaassen
T: 0578-574460 E: info@kolkmanwonen.nl I: www.kolkmanwonen.nl

positief hebben gereageerd op het behaalde resultaat tot nu toe.
Ik ben er ook van overtuigd dat wanneer de beplanting aanslaat en alles weer
uitloopt we de oude situatie niet meer voor kunnen stellen en snel zijn vergeten.
Voor diegene wie het nog niet hebben gezien raad ik aan om bij welke activiteit
dan ook (er zijn er vele op ‘t Loar) om eens een kijkje te nemen en ONS vernieuwde onderkomen te bewonderen.
Via deze weg wil ik dan ook alle vrijwilligers en zeker niet te vergeten alle sponsoren wie op welke wijze dan ook ons hebben geholpen bij het realiseren van
de vernieuwde Loarkit heel hartelijk te danken!!!!!!!
Zo dit lijkt mij voldoende voor het stukje geef de pen door.....
Het enige wat ik nog dien te doen is de pen door te geven dat doe ik dan ook
bij deze aan Geri Loeven.
Groet Jos Bijsterveld

Een voorbeeldig mens
In de Speulbrink zaten een zevental dames en heren aan de
stamtafel gezellig te babbelen over van alles en nog wat en toen kwam de bril
te sprake. Bijna iedereen die aan het gesprek deel nam had een bril nodig, de
één voor het lezen, de ander voor ver zien alleen Gerarda Kremer - Leerkes had
geen bril meer nodig nadat ze geopereerd was aan staar. Ik denk wat leven wij
toch in een mooi land want een tijdje geleden had ik in één of andere krant gelezen van een Belgische oogarts die in een land in Zuid Afrika een kliniek had
laten bouwen uit eigen middelen gespecialiseerd op oogheelkunde want in dat
land waren heel veel mensen die door een aandoening van staar blind of bijna
blind waren geworden. In dat land hadden heel veel mensen een staar aandoening ook had deze dokter naast de kliniek een opleiding voor de plaatselijke
oogartsen gestart. Ik denk dat is nu nog eens naastenliefde namelijk belangeloos mensen en een heel land helpen zodat ze weer normaal kunnen functioneren voor ons is dat een voorbeeldig mens.
B.B.
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Deze jonge jongens van lang geleden op het ’t Loar in het vorige Loarse boekje
waren Toon Broekert, Wim Esman en Toon Brinkman.
Herkent u de leden onderstaande familie?

Belangrijk
persoonlijk aanmelden nieuwsbrief van ‘t Loar
De nieuwsbrief van ’t Loar wordt per email verstuurd en daarom is het handig
gezien de vele verschillende activiteiten voor diverse leeftijden, dat ieder lid
zijn of haar persoonlijke email adres opgeeft
bij de redactie van de nieuwsbrief.
Mochten er dus binnen een gezin meerdere persoonlijke emailadressen aanwezig zijn en
je wilt graag persoonlijk op de hoogte worden gehouden geef dan je emailadres door aan: hetloar@hotmail.com
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Installatiebedrijf Reusken B.V.
Laan van Fasna 40, 8171 KH Vaassen
Tel. installatie: 0578 571 870, Tel. baderie: 0578 571 405
E-mail: info@reusken-vaassen.nl, www.reusken-vaassen.nl

In de vrolijke heksenketel
Het was zondag 10 februari een gezellige heksenbedoening in en
om de Loarkit. Enkele enthousiaste leden van het Loar kwamen tijdens de feestavond van vorig jaar september door de vrolijke rood/wit geblokte tafelkleedjes die op de tafels lagen op het idee om de Loarkit om te toveren in een echt
sprookjes pannenkoekenhuis.
Dit idee werd uitgewerkt en kreeg vorm op zondag 10 februari 2019 onder de
noemer “In de vrolijke heksenketel”. Het animo onder de leden voor dit sprookjesfestijn was groot want binnen de kortste keren was het volgeboekt zowel
jong en oud kon zich hiervoor opgeven.
Onze huiskok “Guus” oftewel de Blauwe Smurf werd o.a. geassisteerd door
Sneeuwwitje, Roodkapje en de Heks die ons mee namen naar de sprookjes van
toen. Zowel binnen als buiten de Loarkit zag alles er heel sprookjesachtig uit,
dit was erg mooi gedaan. We werden opgewacht door de heks met een lange
enge neus die in een rokerige vuurpot zat te roeren en ons haar brouwsels aanbood die trouwens verrassend goed smaakte. Hierna werden we toegesproken
door de een heuse lakei die ons de regels voorlas waaraan men zich moest houden in het sprookjesrestaurant oftewel de vrolijke heksenketel. Hierna betraden
we het sprookjes restaurant waar
alle kinderen hun ogen uitkeken
want liep daar Roodkapje niet en
echt er was een heuse prinses met
een prachtige jurk en nog veel
meer sprookjesfiguren.
Toen iedereen z’n plekje had gevonden gingen we van start met
een sprookjes quiz want de speurtocht ging niet door vanwege het
weer.
Tussen de quizvragen door werd er een driegangen menu opgediend onder leiding van blauwe smurf “Guus” en dit begon met Rode heksensoep met mini
hersenen (tomatensoep met walnoten). Daarna kon men kiezen uit “Spiegeltje
met spek, appel of naturel (pannenkoek) en als afsluiter een echte prinsessenverrassing.
Al met al was het een zeer geslaagde middag waarbij alle aanwezigen zowel
klein als goed hebben genoten. Daarom willen wij Nienke, Loes, Erica, Guus,
Marjan, Rianne en Julian die deze middag hebben georganiseerd heel hartelijk
bedanken!
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‘t Veen
’t Veen is altijd een gastvrije plek geweest op ’t Loar, als kleine jongen
hoorde ik de verhalen van mijn ouders en de buren rond om de kachel over Ap
met de bene, de oliejas Korion, Willem van Tongeren, hondekaaien allemaal Kissies Kerels, de oliejas was ’n zwerver uit de grote stad die op ’t Veen welkom
waren. Zij brachten nieuws mee en voor iets te eten deden ze enige werkzaamheden. Korion was met zijn agosie ’n soort marskramer die als ik Geert Harleman mag geloven zijn handelswaar bij zijn ouders in het kookhuis had opgeslagen zodat hij daar zijn mars kon aanvullen. Hij was afkomstig uit Zwolle en ik
heb mij laten vertellen dat hij zijn oude dag heeft versleten in ’n oude mannenhuis in Elburg.
De bewoners van ’t Veen waren oude Bertus Dirksen zijn vrouw en zijn dochter
de grote Mina en haar man Willem Wezenberg, de grote Frits Dirksen en Piet de
Meijer en zijn vrouw Albertha de Meijer-Wezenberg. Piet de Meijer was een Belgisch vluchteling uit de 1e WO, hij kwam uit Vlierzele België en dan was er ook
nog Toon Marissink de huisgenoot. Trouwe huisgenoot staat op zijn grafmonument. De oliejas is op ’t Veen gestorven zijn gastheer Bertus Dirksen heeft hem
een waardige begrafenis gegeven op het gemeentelijke begraafplaats aan de
Zwanenweg. De grote Mina en haar man Willem Wezenberg, Piet de Meijer en
zijn vrouw Alberta, de grote Frits en Toon Marissink zijn op het parochiekerkhof
begraven. De voorouders van Bertus Dirksen kwamen uit de provincie Utrecht, ze
waren bouwvakkers en zijn hier neergestreken met de bouw van enkele huizen
in ons dorp Vaassen. Na Bertus Dirksen, de grote Mina en haar man Wezenberg
heeft Petrus beter bekend als Piet de Meijer ’t Veen beheerd. Van hem heeft Johan Dijkman ’t Veen gekocht daarna heeft Dirk Overeem het gekocht en nu boert
zijn zoon Jan op het Veen, een prachtige plek met veel historie. Ik hoop dat nadat
u deze column hebt gelezen de verhalen loskomen over ’t Veen. Ik hoor ze graag
zodat er nog eens een vervolg op ’t Veen, de gastvrije plek kan komen.
B.B.

V.l.n.r. achterste rij staan Piet Meijer
en zijn vrouw die het hondje vast
heeft Berta Meijer-Wezenberg.
Van rechts naar links voorste rij
staan Gerada Dirksen met het kleine kindje Bennie Montizaan, Grote
Mina Dirksen, het meisje Mientje
Meijer, Bertus Dirksen en zijn vrouw.
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Quotes
Vermijd je situaties waarin je kunt falen,
dan ontneem je jezelf de mogelijkheid tot groei.
Vervang schermtijd door mensentijd.
Wie alleen maar naar het verleden kijkt,
staat met z’n rug naar de toekomst.

Uitspraken
(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)
Alles liek simpel as ’t edoan is.
Ie heb niet eerder een brugge neudig dan daj veur ’t water stoat.
Alles is disse zomer kats verdreug.
Ik zal hum de broek opbienden.
De smerigste varkens wult ’t beste stroo.
Der is ter gien ene, die in ééne sprong boven an de trappe kump.
He héf de kolder in de kop.
Ik kan van oe gin heugte kriegen.
Ik weet niet wat mie mekeerd mar ik bin niks te passe,
keerl goa dan noa de dokter die weet wel wat oe schéélt.
’t Is een olde bassend mooie deerne.
He hult niet van die poespas.
Va was de baas mar moeders wil was wet.
’t Kwam as ’n donderslag bij heldere hemel.
Ik mag oe graag lieën.
Wie het onderste uut de kanne wil hem, kreeg de deksel op de neuze.
Zie sniet veur dat jongien de kuste nog van ’t brood.
Armoed maakt vernemstig.
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een compleet assortiment
ruim 14.000 artikelen

Horesca Lieferink levert een compleet
assortiment goederen, bestaande uit
ruim 14.000 artikelen, voor horeca en
grootverbruik.

Wilt u meer informatie?
Onze verkoopadviseurs zijn u graag van dienst.

Vestiging Twello
T +31 (0)571 287 000 - F +31 (0)571 271 199

Met ons eigen wagenpark leveren we dagelijks

Verkoop +31 (0)571 287 040

food & vers, non-food en dranken aan cafetaria’s,
restaurants, bedrijfskantines, (zorg)instellingen

Vestiging Zeist

en (sport)verenigingen. Kwaliteit, flexibiliteit,

T +31 (0)30 697 55 07 - F +31 (0)30 697 51 04

productkennis en ’tailormade’ oplossingen zijn de
pijlers van ons bedrijfsmotto: ‘tlekkerstonderweg’

10-3559 Advertentie Lieferink 148x210.indd 2

www.lieferink.nl - info@lieferink.nl
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BAKKERIJ
LUNCHROOM
Ook beschikken we over een tearoom
• Uitgebreid assortiment brood en banket
• Diverse specialiteiten en streekproducten
• Uitgebreide kaart voor uw lunch of tussendoortje
• Diverse attenties voor speciale feestdagen

Dorpsstraat 63 • Vaassen • Tel.: 0578-571293 • www.tijdvoorietslekkers.nl
Bakkerij van der Kwast.Tijd voor iets lekkers.

